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 صةالخال

العامل الزراعي ودورها في  إنتاجيةالتعرف على اثر متغيرات التنمية البشرية في  إلىيهدف البحث  
اليمن ( نموذج  ،تونس ،العراق  ،سوريا ،الزراعية في عدد من البلدان العربية )مصر  اإلنتاجيةزيادة 

ها تم االعتماد على مفاهيم النظرية اللوغارتمية واللوغارتمية المزدوجة وفي ةشبباستخدام قياسي بصيغتين هي 
العمل الزراعي والتي تم  إنتاجيةاالقتصادية والدراسات السابقة بشأن تقدير واقع التنمية البشرية وأثرها في 

الحصول على بياناتها من السالسل الزمنية ولكل بلد على انفراد كونها تعكس حالة من خصائص تختلف من 
ه الدراسة ذومن ه عامل مع متغيرات التنمية البشريةكلها االقتصادية في التحسب طبيعة هيا أخرى إلىدولة 

توصلنا إلى أهم االستنتاجات هي إن تدهور األوضاع المعاشية للمزارعين أدى إلى تدني إنتاجية عملهم 
الزراعي وضعف المقدرة اإلنتاجية لدى العاملين في القطاع الزراعي الذي عد من احد أسباب انخفاض 

خل المزرعي وأدى إلى انخفاض في معدالت اإلنفاق على االستثمار في المجاالت المتعلقة بالتعليم والبحث الد
العلمي في دول عينة الدراسة جعل القطاع الزراعي أسير طرق اإلنتاج التقليدية منخفضة اإلنتاجية لذا 

كز الصحية في أرياف نوصي بضرورة خفض معدالت الفقر وحث المؤسسات الحكومية على تأمين المرا
البلدان النامية وزيادة معدالت األجور والدخل الحقيقي للمزارعين بهدف تشجيعهم على مزاولة مهنتهم 

   والتركيز على وسائل البحث والتطوير لما له من دور كبير في تحسين وتطوير اإلنتاج النباتي   
 عي، البلدان العربية.: التنمية البشرية، إنتاجية العامل الزراالكلمات الدالة 

 
  11/10/2012وقبوله  2012 2/ 5 /تاريخ تسلم البحث 

 

 المقدمة 
االقتصاادية وعلاى الارغم مان هاذا  واألدبيااتمن المفااهيم المتداولاة فاي الدراساة  اإلنتاجيةيعد مفهوم 
فهاي  اإلنتاجياةلح توجد مفاهيم ومعان عديادة لمصاط آدا ،الغموض مازال يحيط به  إن إالالتداول لهذا المفهوم 

العنصر البشاري تعاد احاد  إنتاجيةودراسة  ،مقياس لكفاءة العامل  ألنها ،كلمة تحمل بين طياتها معاني متعددة 
قااي  األسااسويعااد العنصار البشاري  ، إنتااجيتهمورفاع مساتوى  األفااراد أداءالعلمياة المهماة لتحساين  األسااليب
زيادتهااا تعتمااد بالدرجااة  وإمكانيااة فاإلنتاجيااة ، اإلنتاااجعمليااة وبغيااره ال يمكاان ان تكتماال  اإلنتاجيااةالعمليااة 

الزراعيااة فلهااا مكانااة مهمااة فااي الدراسااات  اإلنتاجيااةاالساسااية علااى تنميااة العنصاار البشااري  . وفيمااا يخااص 
للماوارد البشارية اذ  األفضلفعالة في زيادة الثروة الزراعية من خالل االستخدام   أداةاالقتصادية كونها تشكل 

ومما ال شك فيه ان العمالة الزراعية الفنية تساهم بادورا   ،الزراعية  اإلنتاجيةفي العملية  األساسيد العنصر تع
وكفاااءة ومقاادرة الكااوادر الزراعيااة ودرجااة تحصاايلها العلمااي وتطبيقهااا للمعلومااات  اإلنتاجيااةبااارزا  فااي زيااادة 

لتوجاه والتاادريب المهناي للعاااملين فاي القطاااع جانااب ا إلاىالتاي تااؤثر تاأثيرا مباشاارا فاي زيادتهااا  واإلرشاادات
الخادمات  أفضالالعنصر البشري بتحساين الظاروف االجتماعياة واالقتصاادية وتقاديم  إنتاجيةالزراعي وتزداد 

فرص التعلايم الزراعياة تمكان المجتماع مان الخاروج  إتاحةمن خالل  األفرادالصحية والريفية وزيادة تطلعات 
جاناب كونهاا مؤشارا شاامال لتطاور المجتماع ومقياساا حقيقياا لقدرتاه  إلاىنسابيا  ضلأفحالة  إلىمن حالة الفقر 
مان وساائل التنمياة والتقادم . تاتلخص مشاكلة البحاث فاي انخفااض مساتوى  أساسايةوسايلة  أيضااوحيويته فهي 

ابسااط  إلااىالعاماال الزراعااي فااي دول عينااة الدراسااة كااونهم يفتقاارون  إنتاجيااةالزراعيااة وانخفاااض  اإلنتاجيااة
مان هناا  ة التقنياة الحديثا األسااليبساتخدام مقومات التنمية البشرية وبعادهم عان االهتماام بالبحاث والتطاوير وا

البحث باالهتمام بالعنصر البشري كونه جزءا مكمال لرأس المال الماادي ومحاورا لعملياة التنمياة  أهميةجاءت 
شاأن دراساة نشارتها اللجناة الدولياة المعنياة فاي هاذا ال أجرياتالبحوث والدراسات التي  أهماالقتصادية . ومن 

الزراعياة  اإلنتاجياةالزراعيين في الهند فاي زياادة  عن دور العمالة( 1991)مجهول ،  ICPF األغذيةبسالمة 

والتي تبين منها جدوى هاذه  ،المزرعية  لإلعمالوالتي اعتمدت فيها على ستراتيجية تأهيل صغار المزارعين 
فاي زياادة القاوة  األسااسعد الادافع ي يوى المحلي في  زيادة الدخل لدى المزارعين الذعلى المست ةاإلستراتيجي

على مساتوى المزرعاة  واإلنتاجيةوتحفيزهم على زيادة العمل عمل إضافية الشرائية لهم وبالتالي توليد فرص 
وانعاادام المهاان  ،لميكانيكيااة التشااغيل  األساساايةنقااص التاادريب المهنااي ابتااداء ماان المهااارات  إنعلااى  وأكاادت

ضرورة توجه السياسات االقتصادية نحاو تطاوير مساتوى المهاارات العاماة  إلى أدى ،المتخصصة في الريف 
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قادم مركاز التنمياة   (1993)قاوة العمال فيهاا . وفاي عاام إنتاجياةللتعليم المهناي فاي الهناد بهادف رفاع مساتوى 

لشار   اآلسايواختبار الكفاءة " مستخدما النموذج  ،العامل  وإنتاجيةاالقتصادية دراسة عن " الصحة والتغذية 
 واإلنااثالعامل )لدى الذكور  وإنتاجية ،كفاءة العمل والتي درست العالقة بين )السعرات الحرارية ( والصحة 

اساتهالكه مان قبال  أالزممان الغاذاء  األدنىالحد  إنوفق فرضية مفادها "  ،الزراعي  اإلنتاجالبالغين ( وكمية 
العالقااة بااين اسااتهالك السااعرات  إن إلااىالعاماال " وتوصاالت الدراسااة  إنتاجيااةزيااادة فااي  إلااىي العاماال يااؤد

الحرارية وساعات العمل بكفاءة هي عالقة ايجابية تسفر عن زياادة سااعات العمال المنتجاة وبالتاالي فاي كمياة 
لفقار غاياة بنفساها تنمياة الممكناات البشارية وتادني معادالت ا إن Streeten (1994) وأوضاحالناتج الزراعاي 

عليهااا   أطلااقالتغذيااة والمهااارات وتنظايم حجاام وقاوة العماال التاي  ،الصاحة  ،)التعلاايم  اإلنتاجياةووسايلة لزيااادة 
المتعلقة بتحسين البيئة وخفض معدالت الفقار والفوائاد البشارية  اإلبعادعلى  وأطلق)منميات الموارد البشرية ( 

التنمياة  وإبعاادالذي يتم قياساه بادخل الفارد  اإلنتاجته وجود ترابط بين ( وبين في دراس اإلنسانيةبـ )المحسنات 
معتماد علاى ثاالث مؤشارات للداللاة علاى التنمياة البشارية فاي بلادان العاالم وهاي الادخل معبارا عان  ،البشرية 

 ،والصااحة ويعكسااها العماار المتوقااع عنااد الااوالدة والتغذيااة  ، اإلجماااليمتوسااط دخاال الفاارد ماان الناااتج المحلااي 
وبااين اثاار كاال ماان هااذه  ،ومؤشاار التعلاايم ويتكااون ماان معاادالت محااو االميااة والتسااجيل فااي المراحاال التعليميااة 

العامال  إنتاجياة العوامل تأثيرا في أكثر أنفاالمؤشرات في االنتاجية  ومنها توصل الى ان المؤشرات المذكورة 
عاان مصاار تناااول فيهااا العالقااة بااين  ي قياساادراسااة اسااتخدم فيهااا نمااوذج  (2001)وقاادم عبااد القااادر  الزراعااي

التعليم واثره في انتاجية العامل  اذ قام بقياس العائد على االستثمار فاي رأس الماال البشاري فاي مجموعاة مان 
اذ وجاد مان خاالل  ،وتوصل من خالل دراسته الى ان الزراعة تعتمد علاى التعلايم والخبارة معااة الدول العربي

كماا  تسابق الجامعاة البشري في مصار كاان متادنيا لكال المراحال التعليمياة التاي بحثه ان العائد من رأس المال
دراساة عان " واقاع الزراعاة فاي الايمن " اعتماد فيهاا  (2003) ، واجرى محارم كانت الخبرة اهم من الدراسة

واثرهاا فاي زراعاة  ،والمساحة المزروعة والمدخالت مان االسامدة  ،على قياس الوزن والطول واجر العامل 
وقد وقع االختيار على سبع محاصيل خماس منهاا حباوب واثناان بقولياات كلهاا تازرع فاي  ،المحاصيل النقدية 
 ،مؤكدا على ان اغلب سكان اليمن يحصلون على الساعرات الحرارياة مان هاذه المحاصايل  ،اليمن عدا االرز 
محاصيل سوف تاؤدي الاى زياادة زيادة في استهالك هذه ال ئج التي توصل اليها الباحث ان أيوقد اظهرت النتا

في كمية السعرات الحرارية وبالتالي زياادة فاي انتاجياة المزرعاة موضاحا  ان الزياادة فاي الساعرات الحرارياة 
 Hamelو   Jackاوضاح كال مان  ، تؤدي الى زيادة في صحة العامال وبالتاالي زياادة فاي مهاماه المزرعياة 

والتطوير من اجل االهداف االنمائية في افريقياا " أكادا فيهاا في دراسة بعنوان" اطالق العنان للبحث  (2005)

ان البحث والتطوير من اهم العوامل التي تسهم في رفع مؤشرات التنمية البشرية بمستويات عالياة مان التادخل 
اذ اصابح للتعلايم والبحاث  ،الذي يقضي على تفشاي الفقار والجاوع واالمياة والمارض والبطالاة وانعادام االمان 

ير الاادور الاارئيس فااي التنميااة البشاارية واكاادت نتااائج الدراسااة علااى ان عينااة البحااث تفتقااد الااى السااياق والتطااو
العااالمي القااائم علااى المعرفااة وبالتااالي احااراز التنميااة البشاارية وانتاجيااة العماال المزرعااي واوصااى الباحثااان 

لجهود المترابطة في المعاارف بضرورة اعتماد كل وسائل المعرفة التقنية في الزراعة في الزراعة من خالل ا
الزراعية الرئيسة وهي البحوث واالرشاد والتعليم فالزراعة الحديثة بحاجة الى ان تتكيف ماع العصار الحاديث 

ي وزيااادة انتاجيااة مماا يااؤدي الااى توسايع ماادارك المنااتج الزراعااي والتكامال بااين المحاصاايل واالنتااج  الحيااوان
دراساة بعناوان " هادر الماوارد البشارية واثارهاا فاي  (2007)ارس اجرى كل من كنعان وفو العامل الزراعي

االساتخدام  -التنمية االقتصادية العربية " والتي ركزا فيها على ثالثة مخاطر في هدر الماوارد البشارية وهاي :
وتوصل الباحثاان الاى  ،هجرة العلماء  ،الرسوب والتسرب في التعليم   ومشكلة ،غير الكفوء للعنصر البشري 

ن النقاط المشار اليها انفاا تمثال اخطار ماا تواجاه االقطاار العربياة فاي مجاال عادم اساتغالل وتطاوير الماوارد ا
البشرية رغم الحاجة الماسة لهذا المورد فاي جانبيهاا الماادي المتمثال بحجام المباالف المنفقاة علايهم وكاذلك عادم 

الناتج الزراعي وانتاجية العمال المزرعاي  عودة الموفدين الى الخارج الى اقطارهم كل ذلك اسهم في انخفاض
دراساة بعناوان " تحليال مكوناات التنمياة البشارية فاي الاوطن العرباي "  (2009)نشر كل مان جاابر وجاسام ، 

اوضحا فيها ان هدف التنمية البشرية لم يعد مجرد تحقيق زيادات في معدالت الدخل القومي بل تعداه لالهتماام 
نمية االقتصادية وزيادة انتاجية العمل السيما في الزراعة وقد توصل الباحثاان الاى بالجوانب االخرى ومنها الت

 ان البلدان العربياة حققات تقادما فاي مجاال تنميتهاا البشارية اذ ارتفاع المتوساط العاام لادليل التنمياة البشارية مان
دراسااة  لفااادي وفااي ، محققااا زيااادة فااي االنتاجيااة الزراعيااة   2002 فااي عااام 0.684 الااى1975 عااام 0.518
اوضاح فيهاا  ،( دراساة تحليلاة الواقع واالفااق ،عن " القطاع الزراعي في سوريا )الخصائص  (2009)الخليل

ان من اهم المشاكل التي تؤدي الى قلة انتاجياة العمال المزرعاي هاي تادني المساتوى التاأهيلي والتادريبي لقاوة 
يفيااة وجهاال معظاام الماازارعين بأصااول الزراعااة العماال الزراعيااة فضااال عاان انتشااار األميااة فااي المناااطق الر

الحديثة وتدني كفاءة أداء جهاز اإلرشاد الزراعي في الريف وقلة المزارعين من حملة الشاهادات العلياا فضاال 
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 ان نساابة الزيااادة فااي القااوة البشاارية كاناات 1995-2005 عاان الهجاارة اذا يالحااظ  ماان احصااائيات االعااوام
 .ي قلة العمل المزرعي وبالتالي تنخفض انتاجية المزرعةمن عدد السكان مما يؤد   %32.8

 
 مواد البحث وطرائقه

 اعتمد البحث في منهجه على اسلوبين 
 وصفي يستند الى الدراسات النظرية التي درست الموضوع نفسه  االول :
ي لتقيايم الجاناب كمي يستند الى طرائق االقتصاد القياسي واساليبه ومن ثم تفسير نتائج االسالوب الكما الثاني :

 التطبيقي من الدراسة .
 ،: لقد اختيرت خمس بلدان عربية لتكون عينة لدراستنا وهي  مصار  اختيار البلدان العربية موضوعة البحث

اليمن ، مما تقدم ولغرض اثبات فرضية البحث التاي نصات علاى " وجاود عادد مان  ، سوريا ،العراق ،تونس 
والااذي يعااد تأثيرهااا االيجااابي دفعااا للنمااو المتزايااد لالنتاجيااة  ،جيااة الزراعيااة المحااددات التااي تعيااق زيااادة االنتا

فاي حاين يساهم تأثيرهاا السالبي وقصاور ادائهاا فاي تثبايط معادل نماو االنتااج واالنتاجياة الزراعياة  ،الزراعية 
لعربياة السايما ومستوى االنفاق عليه فأناه تنتشار فاي معظام البلادان ا ،وتتمثل هذه المحددات بالتعليم الزراعي 

دول العينة امية تسود معظم سكان الريف اضافة الى انخفاض مستوى مهارة العاملين الزراعيين وعدم متابعة 
الااى جانااب  ،ممااا ادى الااى انخفاااض مسااتوى االنتاجيااة الزراعيااة  ،الاادورات التدريبيااة والتطااورات المهنيااة 

ويترتب على انخفااض المساتوى الصاحي فاي رياف  ،انخفاض الدخل الحقيقي للعامل الزراعي وتباين توزيعه 
البلاادان العربيااة وانتشااار االمااراض المتوطنااة وسااوء التغذيااة ونقااص الوقايااة وحمااالت التلقاايح وغيرهااا ذوات 
تأثيرا سلبيا في كفاءة العامل وانخفاض مقدرتاه االنتاجياة . وقاد تام اساتخدام عادد مان النمااذج القياساية القاادره 

ة بصاورة تعكااس الهيكال النظااري للمشاكلة االقتصاادية موضااوعة البحاث أي توضاايح علاى تأكياد هااذه الفرضاي
ولمعالجاة النماوذج االقتصاادي  ،واقع التنمية البشرية واثرها فاي انتاجياة العمال الزراعاي فاي البلادان العربياة 

قياساايا جاارى تحديااد المتغياارات الداخلااة فااي النمااوذج بوصاافها خطااوة اولااى ماان خطااوات توصاايف النمااوذج 
وفاي موضاوع دراساتنا المتعلاق  ،صياغة العالقة التي تاربط المتغيارات بصايغة رياضاية الخطاوة الثانياة لاه و

بتقدير وتحليل واقع التنمية البشرية وأثرها في انتاجية العمل المزرعي في بلدان عربية مختارة فأن العديد مان 
ت التالياة هاي أكثار المتغيارات تاأثيرا فاي الدراسات االقتصادية والمنطق االقتصاادي يشايران الاى ان المتغيارا

 النموذج المعتمد . 
: لقد تم االعتماد على انتاجية العمال الزراعاي فاي دول العيناة بوصافه المتغيار المعتماد  المتغير المعتمد -اوال 

 في النمادج القياسية 
التي تمثال المتغيارات المساتقلة : لقد تم االعتماد على عدد من العوامل االقتصادية  المتغيرات المستقلة –ثانيا 

 التي تؤثر في نمو الناتج الزراعي في دول العينة وكما يأتي : 
X1   االنفاق على التعليم % من =GDP   
X2   االنفاق على الصحة % من =GDP 

X3   يوم  |= حصة الفرد من السعرات الحرارية فرد 
X4  االنفاق على البحث والتطوير % من =GDP 

                                                                                                                                   X4 ،X3 ،X2 (Y = f (X1                        كل الرياضي للنمزذج المقدر هولذا فأن الش

 أخد الشكل االتي : ويمكن صياغة العالقة الموضحة انفا بصيغة نموذج قياسي ي
Yi = B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+ui 

وفيهااا اعتمااد تحلياال االنحاادار  (1980-2009) تضاامنت الدراسااة سلساالة زمنيااة مااداها تسااع وعشاارون عامااا
كونها تعطي افضل التقاديرات الخطياة   OLSالخطي المتعدد بأستخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية  

         غالبا ما تتفق ومنطق النظرية االقتصادية .غير المتحيزة والتي 
  

  النتائج والمناقشة 
فاي  العوامل االقتصادية الممثلة لمتغيرات التنمية البشرية وأثرهاا تم توضيح نتائج التحليل الكمي الثر

 تشااير نتااائجحيااث (1انتاجيااة العماال الزراعااي فااي دول العينااة وخااالل ماادة البحااث وكمااا موضااح فااي الجاادول )
فاي التاأثير فاي    X1لي كنسابة مان النااتج المحلاي االجماا الجدول الى عدم معنوية متغير االنفاق علاى التعلايم

انتاجية العمل الزراعي في دول العينة وقد يعزى سبب ذلك الى انخفاض االنفاق االستثماري في مجال التعلايم 
خدام تقنيات زراعياة حديثاة يمكان مان خاللهاا الزراعي فيها وذلك عكس اثره في عدم امكانية العاملين من است

التعامل مع المعوقات الطبيعية فاي الزراعاة . فضاال عان عوامال اخارى تتمثال فاي عادم تقبال االفاراد الاريفين 
( 30التقنيات الزراعي الحديثة ومن هذا الشأن اهتم صناع السياساات الزراعياة فاي الجزائار باالشاراف علاى )
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د واالعااداد الزراعااي بهاادف رفااع انتاجيااة العاااملين فااي القطاااع المااذكور معهااد متخصااص فااي مجااال االرشااا
( واوضااحت نتااائج التحلياال معنويااة متغياار االنفاااق علااى الصااحة كنساابة ماان الناااتج المحلااي 2010 ،)برناااوي 
اليمن  اال ان هدا المتغير ظهر بعالقاة غيار ايجابياة ماع المتغيار  ،العراق  ،في كل من )تونس   X2االجمالي 

 المعتمد اذ قد يعود سبب ذلك في تخلف البيئة الريفية الى الحد الذي جعلها وسط النتشار 
 
نتااائج التحلياال الكمااي  الثاار متغياارات التنميااة البشاارية فااي البلاادان العربيااة واثرهااا فااي  انتاجيااة :  (1جاادول )ال

   1990-2010 للمدة اعيالعمل الزر
Table (1): Results of the quantitative analysis of the impact of human development 

variables in the Arab countries and their impact on the productivity of 

agricultural work for the period 1990-2010                                                                                   

 للمادة من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل الكمي الثر متغيرات التنمية البشرية فاي انتاجياة العمال الزراعاي -المصدر :
2009-1990 

العديد من االمراض وسوء وتلوث الماء والغذاء فضال عن المخاطر التاي يتعارض لهاا المازارعين مان جاراء 
الطرق الخاطئة في التسميد ورش المبيدات الكيمياوية واالعداد الخااط  للطعاام وذلاك يعناي اناه علاى استخدام 

الرغم من زيادة االنفاق على الصحة اال انه لم يكن ذات اثار ايجابياة فاي تحساين الوضاع الصاحي للمازارعين 
( ولام تظهار  2001 ،الموحاد وذلك عكس اثره في تدني انتاجية العمل الزراعي )التقريار االقتصاادي العرباي 

معنويااة هااذا المتغياار فااي كاال ماان مصاار وسااوريا اذ قااد يعاازى ساابب ذلااك الااى وجااود نقااص كبياار فااي كاال ماان 
المسااتلزمات والخاادمات الصااحية فااي ارياااف كااال الاادولتين وفااي هااذا الشااأن اوضااحت دراسااة قاادمها تقرياار 

سااتلزمات االدويااة والمعاادات الااى وجااود نقااص فااي م (2008) االوضاااع الصااحية فااي الريااف المصااري عااام
االمار الاذي جعال  ،علاى التاوالي % 80.1و  %70.3 و %32.3 واالطباء واالختصاصيين وبنسبة تراوحات

(  وأوضاحت نتاائج   2008 ،مجهاول هذا المتغير اليسهم بتأثيرات ايجابية في زيادة انتاجية العمل الزراعي )
في التأثير االيجابي في انتاجية العمل الزراعي في كال   X3 التقدير الى معنوية متغير الناتج المحلي الزراعي

 نوع الدالة

Type function 

X4 X3 X2 X1 Xi الدولة 

State 

 لوغارتمية مزدوجة

Double Ugartmih 

 

0.108 

 

- 2.21 -0.960 1.50 Bi Tunisia تونس 

R
-2

= 66.7
 

F = 10.51 

D-W = 2.285 
0.58 -0.74 -2.07 2.07 *t 

 شبه لوغارتمية 

 

Semi Ugartmih 

0.016 0.16 2.31 -0.42 Bi Egypt مصر 

R
-2 

=
    

72.4 

F =13.45 

D-W =1.639 

-1.11 2.78 2.27 - 0.90 *t 

 لوغارتمية مزدوجة

Double Ugartmih 

-0.022 0.348 -0.473 -0.04 Bi Iraq  

 العراق

R
-2 

=
 
0.55 

F = 4.63 

D-W = 1.66 

-0.65 2.28 -1.78 - 1.52 *t 

 مزدوجةلوغارتمية 

Double Ugartmih 

 

0.058 0.052 0.030 0.528 Bi Syria سوريا
 

R
-2

=
   
51.1

 

F = 5.97 

D-W = 1.087 

0.32 0.42 0.57  4.54 *t 

 شبه لوغارتمية

Semi Ugartmih 

2.40 1.02 -6.46 -0.28 Bi Yemen اليمن 
 

R
- 2

=
  
58.9               

F =  7.82               

D-W =1.717
 

 

5.80 1.95 - 3.33 -0.65 *t 



 نــــديـرافـة الـــلة زراعـــمج
 2014( 1)( العدد42)المجلد 

ISSN: 2224-9796 (Online) 
    ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (42) No. (1) 2014     
 

44 

 

اليمن  واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعكس العالقة الطردية بيناه وباين المتغيار المعتماد اذ  ،من مصر 
قد يكون سبب ذلك في ان تزايد الناتج الزراعاي ياؤدي الاى تزاياد حصاة المازارعين فياه فضاال عان ان ساكان 

الدولتين المذكورتين انفا شهدتا نزوحا كبيرا الى المدن وذلاك عكاس اثاره فاي تزاياد انتاجياة قاوه العمال ارياف 
االنفاااق علااى التعلاايم كنساابة ماان  )( الااى معنويااة متغياار1تشااير نتااائج الجاادول )، ( 2008 ،الزراعيااة )يوسااف 

ماان تااونس وسااوريا والعالقااة  ( فااي التااأثير فااي انتاجيااة العماال الزراعااي فااي كاالx1الناااتج المحلااي االجمااالي 

كورتين انفاا والمتغيار المعتماد يساهم فاي زياادة معادل انتاجياة  العمال الزراعاي فيهاا ذالطردية بين المتغيار الما
ا الشأن اهتم العديد مان صاناع السياساات ذهفي كال الدولتين على التوالي ومن  0.528و   1.50بمرونة بلغت 

باالشراف على اعداد كبيارة مان المعاهاد المتخصصاة فاي مجاال االرشااد  الزراعية في عدد من البلدان النامية
ا الشاأن بهادف ذه المعاهد والبحاوث المتخصصاة فاي هاذواالعداد الزراعي وزيادة معدالت االنفاق على مثل ه

( ، ولام تظهار معنوياة االنفااق علاى كال مان  2010رفع انتاجية العاملين فاي القطااع قياد الادرس ) برنااوي ، 

ي لام تظهار ذلك هو انخفاض معدالت االنفاق على التعليم الى الحد الذقد يكون سبب  ذالعراق واليمن امصر و
( معنوياة متغيار 1كر فاي المتغيار المعتماد . وأوضاحت نتاائج التحليال الكماي فاي الجادول )ذله تأثير معناوي يا

ة ايجابية مع المتغير المعتماد فاي ( وبعالقx2)االنفاق على الخدمات الصحية كنسبة من الناتج المحلي االجمالي
ه النتيجة اتفقت مع مفاهيم النظرية االقتصادية التي نصات فاي ادبياتهاا علاى ذوه 1,218مصر وبمرونة بلغت 

ان رفع معدالت االنفاق في الخدمات الصحية يعكس أثره في تزايد انتاجية العمل الزراعي في حاين اوضاحت 
كور فاي كال مان تاونس والعاراق والايمن وبمروناة ذاليجابياة للمتغيار المانتائج الجدول الساابق المعنوياة غيار ا

لك في تخلف البيئاة الريفياة فايهم الاى الحاد ذقد يعود سبب  ذعلى التوالي ا  1.066و   0.473و  0.690بلغت 

اء فضاال عان المخااطر التاي يتعارض لهاا ذي جعلها وسط النتشار العديد مان االماراض وتلاوث الميااه والغاذال
ارعين من جراء استخدام الطرق الخاطئة في التسميد ورش المبيدات الكيمياوية واالعاداد الخااط  للطعاام المز
و اثاار ايجابياة فاي زياادة ذلك يعني انه على الرغم مان زياادة االنفااق علاى الخادمات الصاحية فأناه لام يكان ذو

 ذالنفااق علاى الصاحة فاي ساوريا ا( ، ولم تظهار معنوياة متغيار ا 2001انتاجية العمل الزراعي ) مجهول  ، 

لك في وجود نقص كبيار فاي كال مان المساتلزمات الصاحية والخدمياة فاي كال مان اريااف الدولاة ذيكمن سبب 
اوضاحت  2002ا الشأن اوضحت دراسة نشرت عان اريااف عادد مان البلادان النامياة عاام ذكورة . وفي هذالم

طبياة واالطبااء واالختصاصايين وبنسابة تراوحات فيها وجاود نقاص كبيار فاي مساتلزمات االدوياة والمعادات ال
ا المتغير ال يسهم بتاأثيرات ايجابياة فاي زياادة انتاجياة ذي جعل هذاالمر ال  %80,11و   %70,3و   32,3%

( معنوية متغيار متوساط نصايب الفارد مان الساعرات الحرارياة 1العمل في سوريا . واوضحت نتائج الجدول )
و   0.585ة العمل الزراعاي فاي كال مان مصار والعاراق والايمن بمروناة بلغات في التأثير االيجابي قي انتاجي

لاك ذه النتيجة اتفقت مع توقعاتنا ومفاهيم النظرياة االقتصاادية وتبريار ذفي الدول اعاله وه  1.023 و  0.348

لاك يرفاع مساتوياتهم ذهني وذائي للمازارعين يساهم فاي تحسان نماوهم الجساماني والاذهو ان تحسن الوضع الغا
ا المتغيار ذ( ولم تظهر معنوية ها2004ي يعكس اثره في زيادة انتاجية عملهم الزراعي )مجهول ، ذالصحية ال

اء النخفاض نصيب الفرد من الدخل فاي ذلك في تدني نسبة االنفاق على الغذيكمن سبب  ذفي بقية دول العينة ا
ا المتغيار ال ذلاك جعال هاذالحرارياة وي ال يساد حاجاة المازارعين مان الساعرات ذكورة الى الحاد الاذالدول الم

يسهم بدور ايجابي في زيادة انتاجية العمل الزراعي فيهاا ، واوضاخت نتاائج التقادير الكماي معنوياة المتغيار ) 
( فاي التاأثير االيجاابي فاي انتاجياة العمال  x4االنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي االجمالي 

لك فاي زياادة معادالت االنفااق فاي مجاال البحاث ذيعود سبب  ذ، ا  396 .0ة بلغت الزراعي في اليمن وبمرون

ا المتغيار يساهم وبادور ايجاابي فاي زياادة معادل نماو ذي جعال هاذوتطوير التقانات الزراعياة الحديثاة االمار الا
فاي بقياة دول  كورة انفا . ولم تظهر معنوية متغير االنفاق على البحث والتطويرذالناتج الزراعي في الدولة الم

ا العامال االقتصاادي فضاال عان عادم تقبال االفاراد ذلك يكمن فاي تادني مساتوى االنفااق علاى هاذالعينة وسبب 
الريفيين وعدم امكانية تحقيق الموائمة بين امكانية تطبياق التفنياة الزراعياة الحديثاة واساتجابة االقاراد الاريفيين 

متغير ال يسهم بادور ايجاابي فاي زياادة انتاجياة العمال الزراعاي ا الذي جعل هذلها في بثية دول العينة االمر ال
 ( .  Anonymous ،2001  فيها )

 : مما سبق نستنتج
للفالحااين وتاادني مقاادرتهم علااى االنفاااق وتخلااف البيئااة الريفيااة وعاادم تااوفر  شاايةايعااد تاادهور االوضاااع المع-1

ى انخفاااض معاادالت انتاجيااة العماال المساااكن الصااحية والمياااه الصااالحة للشاارب ماان االسااباب التااي ادت الاا
 . الزراعي في دول عينة الدراسة 

تزايد معدالت الضغط السكاني الريفي وسوء استغالل االراضي الزراعية وقلة الماوارد الطبيعياة والتادهور -2

  البيئي وانخفاض مستويات التعليم عكس اثره في تدني معدالت انتاجية العمل الزراعي .
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ذلااك جعاال  عينااةالاالسااتثمار فااي المجاااالت  المتعلقااة بااالتعليم والبحااث العلمااي فااي الاادول انخفاااض االنفاااق و-3

 القطاع الزراعي اسير الطرق التقليدية منخفضة االنتاج   . 
 وعليه نوصي باالتي :

االهتمام بتدريب االفراد الريفيين من خالل اعداد برامج تعليمياة وارشاادية تساهم فاي تطاوير قادراتهم  -1
 يعكس اثره في زيادة انتاجية عملهم الزراعي .  ذلك خدامهم للمعدات الحديثة ووتسهل است

مان دور مهام فاي ذلك توفير كافة انواع الخدمات التعليمياة والصاحية فاي اريااف البلادان النامياة لماا لا -2
 زيادة انتاجية االفراد الزراعيين ومقدرتهم على توليد مدخالت مرتفعة . 

وسائل البحث والتطويرالزراعي لما له من دور كبير في تحسين وتطاوير  زيادة معدالت االنفاق على -4
االنتاج والعمل على نشر وتعميم نتائج االبحاث والدراسات الزراعية على االفراد الريفيين مان خاالل 

 اعتماد وسائل ارشادية تتالئم مع اوضاع ارياف البلدان النامية . 
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ABSTRACT 

productivity agricultural laborer and its role in increasing agricultural 

productivity in a number of Arab countries (Egypt, Syria, Iraq, Tunisia, 

Yemen) model using standard are semi-logarithmic and logarithmic and 

double where it relied on the concepts of economic theory and previous 

studies on the assessment of the reality of human development and its impact 

on productivity of agricultural work, which was obtained data from the time 

series and each country individually they reflect a state of properties vary 

from state to state depending on the nature economic structures in dealing 

with the variables of human development and this study reached an important 

conclusions is that deterioration pension for farmers led to low productivity 

work agricultural and twice the estimated productivity among workers in the 

agricultural sector, which counted from one of the reasons lower farm income 

and led to lower rates of spending on investment in the areas of education and 

scientific research in the countries of the study sample to make the 

agricultural sector prisoner of traditional production methods with low 

productivity, so we recommend the need to reduce poverty rates and urged 

government institutions to secure the health centers in rural areas of 

developing countries and increase wage rates and real income of the farmers 

in order to encourage them to exercise their profession and focus on means of 

research and development because of its significant role in the improvement 

and development of plant production                                                          .       
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